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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

هللا رب العاملني والصالة والصالة عىل سيدنا حممد أفضل األنبيـاء واملرسـلني, احلمد 
 وبعد, 

ــدة  ــري عــىل العقي ــه يف رشحــي الكب ــه وأودعت فهــذا خالصــة بحــث يف الفطــرة, كتبت
عنـي بـه يف ًالطحاوية, وها أنا أنرشه هنا راجيا أن يكون نافعا للقراء, وأدعـو اهللا تعـاىل أن ينف

 . اآلخرة, إنه هو الكريم الرحيم
  

  الفطرة وامليثاق والصبغة : ًأوال
بعض الناس يظنون أن عقائد الدين يمكن أن يكتسبها اإلنسان بال بحث وال نظـر, وال 
تعلم وال تعليم, ويدعون بعد ذلك أن من فطرة اإلنسان أن يكـون مـسلام, وهـذا غلـط فلـم 

ن يمكن أن يسلكه الواحد بل تعلم, ومل يـرد أن الفطـرة هـي يرد خرب واحد يدل عىل أن الدي
عني الدين, نعم وردت بعض اإلطالقات التي يمكن أن ختتلط عـىل بعـض فيتـوهم منهـا أن 

 . ولكن فهمه هذا غري سليم. الفطرة هي الدين اإلسالمي
وســوف نــورد اآلن بحثــا خمتــرصا عــن الفطــرة وبعــض مــا يتعلــق بوســائل املعرفــة عنــد 

 . ن, كام يليق هبذا الكتاباإلنسا
 مفهوم الفطرة وأهنا ليست عني الدين أعني اإلسالم

زعم كثري من الناس أن الفطرة هي اإلسالم, واحتجوا عىل ذلك باملنقول, فـاحتجوا بـام 
حدثنا ] ١٢٩٢[برقم ) ١/٤٥٦(روي عن النبي نحو قوله عليه السالم يف صحيح البخاري 

ن شهاب يصيل عىل كل مولود متوىف وإن كان لغيـة مـن أجـل أبو اليامن أخربنا شعيب قال اب
أنه ولد عـىل فطـرة اإلسـالم يـدعي أبـواه اإلسـالم أو أبـوه خاصـة وإن كانـت أمـه عـىل غـري 



 ٢

اإلسالم إذا استهل صارخا صىل عليه وال يصىل عىل من ال يستهل من أجل أنه سقط فإن أبا 
 عليه وسلم  مـا مـن مولـود إال يولـد عـىل هريرة ريض اهللا عنه كان حيدث قال النبي صىل اهللا

الفطرة فأبواه هيودانه أو ينرصانه أو يمجسانه كام تنتج البهيمة هبيمة مجعاء هـل حتـسون فيهـا 
 اآلية  )فطرة اهللا التي فطر الناس عليها(من جدعاء ثم يقول أبو هريرة ريض اهللا عنه 

 اهللا عنـه قـال قـال عن أيب هريـرة ريض] ١٢٩٣[برقم ) ١/٤٥٦(ويف صحيح البخاري
رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ما من مولود إال يولد عىل الفطرة فـأبواه هيودانـه أو ينـرصانه 
أو يمجسانه كام تنتج البهيمة هبيمة مجعاء هل حتسون فيهـا مـن جـدعاء ثـم يقـول أبـو هريـرة 

 لدين القيمفطرة اهللا التي فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك ا] ريض اهللا عنه 
عـن أيب هريـرة قـال قـال رسـول اهللا ] ٦٢٢٦[بـرقم) ٦/٢٤٣٤(ويف صحيح البخاري 

صىل اهللا عليه وسلم ما من مولود إال يولد عىل الفطرة فأبواه هيودانـه وينـرصانه كـام تنتجـون 
البهيمة هل جتدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم جتدعوهنا قالوا يا رسول اهللا أفرأيت من 

 هو صغري قال اهللا أعلم بام كانوا عاملنييموت و
عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال قال ] ٤٤٩٧[برقم ) ٤/١٧٩٢(ويف صحيح البخاري 

رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ما من مولود إال يولد عىل الفطرة فـأبواه هيودانـه أو ينـرصانه 
N|(يقـول دعاء ثـم أو يمجسانه كام تنتج البهيمة هبيمة مجعاء هل حتسون فيها مـن جـ t ôÜ Ïù «! $# 
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 : مناقشة االستدالل
و عبارة عن جمموعة إن قصدوا أن الفطرة هي عني اإلسالم, ونحن نعرف أن اإلسالم ه
فإن قـالوا إن هـذه . من األحكام واملفاهيم والتعاليم التي أنزهلا اهللا تعاىل إىل نبيه عليه السالم



 ٣

فقـوهلم ال دليـل عليـه مـن هـذا . هي الفطرة التي يقصدوهنا وأهنا عـني اإلسـالم هبـذا املعنـى
 . احلديث

لفطـرة هـي اإلسـالم هبـذا فال يوجد يف احلديث نص يدل عىل أن ا:  املنطوقجهةأما من 
 . املعنى

مـا : فنقول هلم ربام تستدلون عىل قولكم بقول النبي عليه الـسالم:  املفهومجهةوأما من 
 أنه مل يـذكر اإلسـالم, ;ه هيودانه أو ينرصانه أو يمجسانهمن مولود إال يولد عىل الفطرة فأبوا

.  أو ينـرصه أبـواه, فهـو مـسلمففهمتم أنـه أراد أن املولـود إن مل هيـوده أو يمجـسه أو يـرشكه
 . فتكون الفطرة هي اإلسالم هبذا الفهم

ولكن هذا الفهم يعتمد عىل مفهوم املخالفة, بمعنى أنا نثبت لغري املذكور احلكم املنفـي 
وما نفي عن املذكور هو أن يكون الفطرة, وما مل يـذكر هـو اإلسـالم, فيلـزم أن . عن املذكور

 . يكون اإلسالم هو الفطرة
كن هذا االستدالل غلط حمض, فالرسول عليه الـسالم مل يقـل إن الفطـرة مـضادة أو ول

الخ, ..مناقضة للمذكور, ولو كان األمر كذلك ملا أمكن أن يصري اإلنسان نرصانيا أو هيوديا 
ألن املفروض أن فطرته ختالف خمالفة تضاد ما ذكـره, ألنـه يـستحيل أن جيتمـع النقيـضان أو 

ولكن هذا الكالم باطل, ألنه لو كانت الفطرة هي عني اإلسالم ملـا . احداملتضادان يف حمل و
فيلزم أن تكون الفطـرة إذن هـي أمـرا ال . اجتمع معها النرصانية أو اليهودية أو غري اإلسالم

بل هو أمر ثالث, وهو حالة تكون قبل أن يتخذ . هو اإلسالم وال هو النرصانية وال اليهودية
 .  قبل أن يصريه غريه متدينا بدين معنياإلنسان لنفسه دينا أو

فالفطرة بناء عىل احلديث يمكن أن تكون حالة ثالثة غري اإلسالم وغري األديان األخرة, 
وليست هي دينا خاصـا, بـل هـي وصـف لإلنـسان, تقبـل اإلسـالم كـام تقبـل غـريه, ولكنـه 

 . تتوافق أكثر مع اإلسالم
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سالم, ملا كلف اإلنسان بـأن يـسلم بعـد ونحن نقول بذلك ألن الفطرة لو كانت هي اإل
رشده ومتييزه, ألن الفرض أنه مسلم, وملا حصل خالف يف أوالد املرشكني أهنم ما حكمهم, 

 : ولكن مجيع ذلك ثابت باألحاديث. وملا كان احلال ما قبل التمييز مغايرا للحال ملا بعده
 . دليلأما أن اإلنسان بعد رشده يؤمر باإلسالم فهو ال حيتاج إىل 

ــىل  ــستدرك ع ــاكم يف امل ــام رواه احل ــيهم خــالف, فل ــرشكني حــصل ف ــا أن أوالد امل وأم
عن األسود بـن رسيـع ريض اهللا عنـه   أن رسـول اهللا ] ٢٥٦٦[برقم ) ٢/١٣٣(الصحيحني 

صىل اهللا عليه وسلم بعث رسية يوم خيرب فقاتلوا املرشكني فأمىض هبم القتـل إىل الذريـة فلـام 
ىل اهللا عليه وسلم ما محلكم عىل قتل الذرية فقالوا يا رسول اهللا إنام كانوا جاؤوا قال النبي ص

أوالد املرشكني قال وهل خياركم إال أوالد املرشكني والذي نفـس حممـد بيـده مـا مـن نـسمة 
 تولد إال عىل الفطرة حتى يعرب عنها لساهنا

بعض املـسلمني كـان فلم يوافق النبي عليه السالم عىل قتل أوالد املرشكني, واحتج بأن 
ربام فـ, وما أدراك أنه هؤالء لو عاشوا من أوالد الكفار, واملراد من ذلك, أن يقول ملن قتلهم

ومل يقل إن هـؤالء األطفـال مؤمنـون فعـال وال . كان منهم مؤمنون كام صار بعضكم مؤمنني
, " مـا مـن نـسمة تولـد إال عـىل الفطـرة حتـى يعـرب عنهـا لـساهنا"مسلمون فعال, بـل قـال 

ومعلوم أن إعراب اللسان معناه االختيار بني الكفر واإليامن,ويؤيـد ذلـك مـا ورد يف روايـة 
 قــالوا يــا رســول اهللا أفرأيــت مــن يمــوت وهــو صــغري قــال اهللا أعلــم بــام كــانوا ":البخــاري
, وهذا دليل عىل أنه مل حيكم عليهم باإلسالم وهـم صـغار وال بـاإليامن, وإن اختـار "عاملني

 أمرين, فإنه يكون عاريا عنهام, ويكـون يف حالـة ثالثـة غريمهـا, ولـذلك فـام قبـل الواحد بني
وهـو الفطـرة, مغـاير ملـا بعـده وهـو حالـة )حتـى(مغاير ملا بعـدها, أقـصد إن مـا قبـل )حتى(

أي أمـا ). إما شاكرا وإمـا كفـورا(اإلعراب, والتي ورد التعبري عنها يف بعض األخبار بالقول
بــل الفطــرة هــي اخللقــة . اإليامن والكفــر إذن لــيس هــو عــني الفطــرةفــ. اإليــامن أو الكفــران

 . األصلية التي خلق اهللا تعاىل الناس عليها
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عـن األسـود ] ١١٩٢٣[بـرقم ) ٦/٢٠٣(ويؤيد ذلك ما رواه البيهقي يف سننه الكربى 
بن رسيع عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال   كل مولود يولد عىل الفطـرة حتـى يعـرب عـن 

زاد فيه غريه فأبواه هيودانه وينرصانه قال الشافعي يف القديم يف روايـة أيب عبـد الـرمحن نفسه 
البغدادي عنه قول النبي صىل اهللا عليه وسلم كل مولود يولد عىل الفطرة التي فطر اهللا عليها 
اخللق فجعلهم رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ما مل يفصحوا بالقول فيختاروا أحـد القـولني 

يامن أو الكفر ال حكم هلم يف أنفسهم إنام احلكم هلم بآبائهم فام كـان آبـاؤهم يـوم يولـدون اإل
 اهـ".فهو بحاله إما مؤمن فعىل إيامنه أو كافر فعىل كفره

, أي إهنـم يلحقـون بآبـائهم يف ٌّفال حكـم للـصغار يف أنفـسهم, وإنـام هلـم حكـم إحلـاقي
 . احلكم

عن جابر بن عبـد ] ١٤٨٤٧[برقم )٣/٣٥٣(سندهويؤيد ذلك ما رواه اإلمام أمحد يف م
اهللا قال قال رسول اهللا النبي صىل اهللا عليه وسلم   كل مولود يولد عىل الفطـرة حتـى يعـرب 

 )  .ًإما شاكرا وإما كفورا(عنه لسانه فإذا أعرب عنه لسانه 
ويعارض أصل استدالهلم مـا ورد يف روايـة أخـرى للحـديث وفيهـا ذكـر اإلسـالم مـع 

عـن ] ٢٦٥٨[بـرقم )٤/٢٠٤٨(نية واليهودية وهو ما رواه اإلمام مسلم يف صـحيحهالنرصا
أيب هريرة أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال   كل إنسان تلده أمه عىل الفطرة وأبواه بعد 
هيودانه وينرصانه ويمجسانه فإن كانا مسلمني فمسلم كل إنسان تلده أمه يلكزه الـشيطان يف 

 ابنهاحضنيه إال مريم و
عــن أيب هريــرة أن ] ١١٩٢٢[بــرقم)٦/٢٠٣(ورواه اإلمــام البيهقــي يف ســننه الكــربى

رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال   كل إنسان تلده أمه عىل الفطرة أبواه هيودانه أو ينرصانه 
أو يمجسانه فإن كانا مسلمني فمسلم كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان يف حضنيه إال مريم 

 .واه مسلم يف الصحيح عن قتيبةوابنها ر
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ففي هاتني الروايتني الصحيحتني اللتني ال ختالفان غريمهـا فـال شـذوذ فـيهام وال خمالفـة 
للقواعد اإلسالمية والثابت يف القرآن بل موافقتان لذلك كله, إثبات أن اإلسـالم أيـضا, ممـا 

. هودية واملجوسية والـرشكيؤثر به الوالدان عىل األوالد, شأنه يف ذلك كشأن النرصانية والي
وهذا ما أردنا بقولنا إن احلديث ال داللة فيه عىل أن اإلسالم هو الفطرة, ولـو كـان اإلسـالم 
هو الفطرة, ملا ذكر اإلسالم يف هذا احلديث مطلقا كأمر مقابل للفطـرة أو يـأيت بعـدها, كـأمر 

 . عارض عليها من  جراء التأثر بالوالدين
ة ليست هي اإلسالم, ولكن نحن نقول, إن الفطرة هي احلالـة وهذا كله يثبت أن الفطر

التي خلق اهللا تعاىل عليها اخللـق, واختارهـا هلـم, ثـم أنـزل اإلسـالم إلينـا لكـي نكمـل هـذه 
الفطرة نرتقي هبا يف كامالهتـا التـي قـدرها اهللا تعـاىل هلـا, ويتـدرج الواحـد يف الكـامل بمقـدار 

 . متسكه بأوامر اهللا تعاىل
قوله  طبع يـوم طبـع كـافرا  أي خلـق "):٨/٤٧٣(ال صاحب حتفة األحوذي ولذلك ق

يوم خلق كافرا يعني خلق عىل أنه خيتار الكفر فال ينايف خرب كل مولـود يولـد عـىل الفطـرة إذ 
اهـ وهذا القـول قالـه "املراد بالفطرة استعداد قبول اإلسالم وهو ال ينايف كونه شقيا يف جبلته

 . قد نص عىل ذلك العالمة املناوي يف رشح اجلامع الصغري, وغريهقبله أعالم اإلسالم, و
واهللا أخـرجكم مـن بطـون (وكل هذا الذي أثبتناه حول الفطـرة, يوافـق قـول اهللا تعـاىل 

, فهـذه )أمهاتكم ال تعلمون شيئا, وجعل لكم السمع واألبصار واألفئـدة لعلكـم تـشكرون
وم الكامنـة يف الـنفس اإلنـسانية, ال علـوم هي الفطرة التي فطر الناس عليها, من حيث العلـ

حاصلة فيها بالفعل, بل هناك قدرات أودعهـا اهللا تعـاىل يف اإلنـسان, هبـذه القـدرات يمكـن 
لإلنسان أن يتـدرج يف مراتـب العلـوم واملعـارف, ولـذلك فـإن عليـه أن يـشكر اهللا تعـاىل أن 

م الفطـرة عـىل العلـوم وبنـاء عـىل ذلـك ال يـصح االسـتدالل بـنفس مفهـو.  أقدره عىل ذلـك
بـل اإلنـسان مـأمور بـأن . والرشائع, بمعنى أن هذه الفطرة هي عـني هـذه العلـوم والـرشائع

حيقق كامالت فطرته أي خلقته بأن يستعملها فيام خلقها اهللا تعـاىل لـه, فإنـه خلـق لنـا الـسمع 
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ن هـذه العلـوم واألبصار واألفئدة لكي نتعلم, فاملوافق للفطرة أن نستعملها, وأمـا إن قلنـا إ
 . واملعارف مودعة فينا بدون توسط استعاملنا هلذه األسباب فإن هذا لعمري خمالف للفطرة

وقد جيوز القول بـأن اإلسـالم موافـق للفطـرة عـىل معنـى أن األحكـام الـرشعية توافـق 
الفطرة اإلنسانية بام اإلنسان جمبول عليه, فاإلنسان فيه مثال حب البحث عن احلقـائق العليـا 

ن الوجود, وفيه حب التملك وفيه غـضب وفيـه حـب ملنفعتـه, وفيـه حـب ألوالده, فهـذه م
كلها من الفطرة, وفيه أيضا صفات أخرى, توجد فيه ال باختياره, بل بخلقته التي خلقـه اهللا 

فـيمكن أن يـتم إطـالق اسـم . وغـري  ذلـك. تعاىل عليها, كام ينبت فيه الشعر مثال, واألظفار
 بـه اإلنـسان مـن أفعـال أو صـفات إىل كاملـه الالئـق بـه وذلـك بحـسب الفطرة عىل ما يـصل

اكتساب اإلنسان, من اجلامل معنوي واجلامل الظاهري, فيقـال هـذا مـن الفطـرة أو هـذا هـو 
فجـاء اإلسـالم مالحظـا هـذه اخللقـة .  الفطرة, كام أطلق عىل بعض اخلصال أهنا من الفطرة 

م مــا جيعلهــا ســببا لــسعادة اإلنــسان ال لبؤســه لإلنــسان ومل هيملهــا ووضــع هلــا مــن األحكــا
فيمكن أن يقال من هذا الوجه إن اإلسالم هو الفطرة, بمعنى يأخذ باخللقـة التـي . وشقاوته

 . هي الفطرة إىل أعىل إمكاناهتا
عن الرباء بن عـازب قـال ] ٢٤٤[برقم )١/٩٧(فمن ذلك ما ورد يف صحيح البخاري 

 اهللا عليه وسلم   إذا أتيت مـضجعك فتوضـأ وضـوءك للـصالة ثـم اضـطجع قال النبي صىل
عىل شقك األيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأجلـأت ظهـري 
إليك رغبة ورهبة إليك ال ملجأ وال منجى منك إال إليك اللهم آمنت بكتابك الـذي أنزلـت 

لفطرة واجعلهن آخر ما تـتكلم بـه قـال وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت عىل ا
فرددهتا عيل النبي صىل اهللا عليه وسلم فلام بلغـت اللهـم آمنـت بكتابـك الـذي أنزلـت قلـت 

 ورسولك قال ال ونبيك الذي أرسلت
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حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شـعبة عـن سـليامن ] ٧٥٨[برقم )١/٢٧٣(وأيضا يف 
 يتم الركوع والـسجود قـال مـا صـليت قال سمعت زيد بن وهب قال   رأى حذيفة رجال ال

 ولو مت مت عىل غري الفطرة التي فطر اهللا حممدا صىل اهللا عليه وسلم  
عـن أيب هريـرة ريض اهللا عنـه قـال ] ٣٢١٤[برقم )٣/١٢٤٣(وأيضا ما رواه البخاري 

قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم   ليلة أرسي يب رأيت موسى وإذا هو رجل رضب رجـل 
 رجال شنوءة ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أمحر كأنام خرج من ديامس وأنا أشبه كأنه من

ولد إبـراهيم بـه ثـم أتيـت بإنـاءين يف أحـدمها لـبن ويف اآلخـر مخـر فقـال ارشب أهيـام شـئت 
 .فأخذت اللبن فرشبته فقيل أخذت الفطرة أما إنك لو أخذت اخلمر غوت أمتك

الفطرة مخس أو : عن أيب هريرة رواية] ٥٥٥٠[برقم )٥/٢٢٠٩(وما رواه يف صحيحه 
 .مخس من الفطرة اخلتان واالستحداد ونتف اإلبط وتقليم األظفار وقص الشارب

أن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه ]: ٥٥٥١[برقم )٥/٢٢٠٩(وعن ابن عمر ريض اهللا عنه 
 .من الفطرة حلق العانة وتقليم األظفار وقص الشارب: وسلم قال

ار عىل الدعاء وعـىل إمتـام الركـوع وعـىل رشب اللـبن وعـىل تقلـيم فأطلق يف هذه األخب
فهذه األفعال إنام أطلق عليها هـذا االسـم ال ألن . األظفار واالستحداد وغريها اسم الفطرة

ــاطني  ــق وصــوله إىل الكــامل الب ــا تواف ــل ألهن ــسان, ب ــور موجــودة أصــال يف اإلن ــذه األم ه
ليوصـلهم إىل كامهلـم ظـاهرا وباطنـا فـأطلق عليـه كاإلسالم إنام أنزل إىل النـاس . والظاهري
 . اسم الفطرة

ومما يطلق عليه اسم الفطرة ما يوافق العقول الـسليمة, كمـن يلتجـئ إىل اهللا تعـاىل أثنـاء 
مواجهته لعاصفة أو إعصار أو مصيبة, فهذا تتحرك نفسه نحـو اهللا تعـاىل, ألن الكفـر غطـاء 

لعناد والتعاظم عـىل اخلـالق, واالعتـداد بـالنفس, سببه التعايل والعجب بالنفس واجلهل, وا
ويف حال املصائب, تزول كل هذه املوانع, فيصبح اإلنسان أقرب إىل إدراك احلق مـن وجـود 
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وهذا هـو معنـى (اهللا تعاىل وأنه هو املدبر الرازق ال غريه, فيصبح أقرب إىل االعرتاف بذلك 
 ).َّأمن جييب املضطر إذا دعاه(قوله تعاىل
بت أن الفطرة ليست عبارة عن علـوم وال معـارف مركـوزة يف الـنفس اإلنـسانية, وإذا ث

فيجب عىل اإلنسان السعي للتعلم واكتساب العقيدة الصحيحة, بام أودع اهللا تعـاىل فيـه مـن 
وسائل لذلك وهـي الـسمع واألبـصار واألفئـدة, وال جيـوز لـه الركـون إىل نفـس مـا يـسميه 

فـال . مر يغني اإلنسان عن التعلم والسعي للعلـم واملعرفـةالبعض بالفطرة ظانني أن هذا األ
 . يصح أن تكون الفطرة بديال عن التعلم

 : امليثاق
وقد يقال إن الفطرة هي امليثاق الذي أخذه اهللا تعاىل عىل بني آدم إذ أخـذ مـن ظهـورهم 

 . ذرياهتم, وقد ورد يف تفسري كثري من السلف أنه هو اإلسالم واالعرتاف باهللا تعاىل
حدثني عيل بن سهل قال ثنا ضـمرة "):٩/١١٢(ومن ذلك ما ذكره الطربي يف تفسريه 

بن ربيعة قال ثنا أبو مسعود عن جويرب قال مات بن للضحاك بن مـزاحم بـن سـتة أيـام قـال 
فقال يا جابر إذا أنت وضعت ابني يف حلده فـأبرز وجهـه وحـل عنـه عقـده فـإن ابنـي جملـس 

ُين فلام فرغت قلت يرمحك اهللا عم يسأل ابنك قـال يـسأل عـن ومسؤول ففعلت به الذي أمر
 .امليثاق الذي أقر به يف صلب آدم عليه السالم

قلت يا أبا القاسم وما هذا امليثاق الذي أقر به يف صلب آدم قـال ثنـي ابـن عبـاس أن اهللا 
أن مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إىل يـوم القيامـة وأخـذ مـنهم امليثـاق 

يعبدوه وال يرشكوا به شيئا فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى امليثـاق يومئـذ فمـن أدرك 
منهم امليثاق اآلخر فوىف به نفعه امليثاق األول ومن أدرك امليثاق اآلخـر فلـم يـف بـه مل ينفعـه 
امليثاق األول ومن مـات صـغريا قبـل أن يـدرك امليثـاق اآلخـر مـات عـىل امليثـاق األول عـىل 

 اهـ".طرةالف
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إن اهللا ملـا : قـال ابـن جـريج عـن جماهـد قـال"):٩/١١٥(وأيضا قال الطربي يف تفسريه
أخرجهم قال يا عباد اهللا أجيبوا اهللا واإلجابة الطاعة فقالوا أطعنا اللهـم أطعنـا اللهـم أطعنـا 

 . اللهم لبيك قال فأعطاها إبراهيم عليه السالم يف املناسك لبيك اللهم لبيك
 . آدم حني خلقهرضب متن: قال

 قال وقال ابن عباس خلق آدم ثم أخرج ذريته من ظهره مثل الذر فكلمهم ثـم أعـادهم 
 .يف صلبه فليس أحد إال وقد تكلم فقال ريب اهللا

 اهـ". فقال وكل خلق خلق فهو كائن إىل يوم القيامة وهي الفطرة التي فطر الناس عليها
لكن املعلوم أن هذا امليثاق ال يذكره أحـد يف ُونقل هذا التفسري عن كثري من املتقدمني, و

احلياة الدنيا, وربام يكشف عنا الغطاء يف اآلخرة فنتذكر, ومـا ال نـذكره يف دنيانـا فـال يكلفنـا 
 . اهللا تعاىل به, وله جل شأنه أن يتفضل علينا بأن يلحقنا باألصل الذي خلقنا عليه

 : الصبغة
) صبغة اهللا ومن أحسن من اهللا صبغة" يف قوله ومنهم من فرس الصبغة الواردة يف القرآن

صـبغة اهللا (القول يف تأويل قوله تعـاىل "):١/٥٧٠(بالدين قال ابن جرير الطربي يف تفسريه
 .يعني تعاىل ذكره بالصبغة صبغة اإلسالم) ومن أحسن من اهللا صبغة ونحن له عابدون

ء هلـم تـزعم أن ذلـك هلـا  وذلك أن النصارى إذا أرادت أن تنرص أطفاهلم جعلتهم يف ما
تقديس بمنزلة غسل اجلنابة ألهل اإلسالم وأنه صبغة هلم يف النرصانية فقال اهللا تعـاىل ذكـره 
إذ قالوا لنبيه حممد صىل اهللا عليه وسلم وأصحابه املؤمنني به كونوا هـودا أو نـصارى هتتـدوا 

 اهللا التي هي أحسن الصبغ قل هلم يا حممد أهيا اليهود والنصارى بل اتبعوا ملة إبراهيم صبغة
  ولكـن ": ثـم قـال".فإهنا هي احلنيفية املسلمة ودعوا الرشك باهللا والضالل عن حمجـة هـداه

عىل قوله قولوا آمنا باهللا إىل قوله ونحن له مسلمون صبغة اهللا بمعنى آمنا هذا اإليامن فيكـون 
 اإليامن حينئذ هو صبغة اهللا 
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 اهـ". قال مجاعة من أهل التأويل وبمثل الذي قلنا يف تأويل الصبغة
 .ثم أسند إىل قتادة أن الصبغة هي اإلسالم

وعرب عنها بعضهم بقوله هـي ديـن اهللا وروى ذلـك عـن قتـادة وأيب العاليـة وأيب الربيـع 
 . وجماهد وعطية والسدي وابن زيد

ة صـبغة اهللا اإلسـالم فطـر: ونقله عن  جماهد قـال: وقال آخرون صبغة اهللا هي فطرة اهللا
وعىل القول بأن الفطرة هي اإلسـالم فـال اخـتالف بـني مـن قـال . اهللا التي فطر الناس عليها

 . الصبغة هي الفطرة أو قال هي الدين أو اإلسالم
وهـم . واعلم أن هذا القول ال خيتلف مع ما قلناه من تفسري معنى الفطرة كام هـو ظـاهر

اإلسالم نفسه خملوق مع اإلنـسان, ألن ال يريدون بقوهلم الفطرة أو الصبغة هي اإلسالم أن 
هذا القول ال يقول به أحد, بل يريدون أن خلقة اإلنسان لو فكـر وقـدر الهتـدى وآمـن بـأن 

ولـذلك عـرب عـن الـذي ال . الدين اإلسالمي هو الدين الذي تكون به سعادته وهداه وكامله
 . واهللا أعلم. يؤمن بأنه كمن يغري خلق الشاة وقد كانت سليمة

 : بأس هنا أن ننقل بعض ما قاله العلامء يف مفهوم الفطرة كتذييل عىل ما مىضوال 
يف رشح حديث كـل مولـود ) ٥/٣٣(قال العالمة املناوي يف رشحه عىل اجلامع الصغري

واملعهود فطرة اهللا التي خلـق النـاس عليهـا مـن االسـتعداد عليهـا لقبـول ":يولد عىل الفطرة
ول االســتعداد والتــأيب عــن الباطــل والتمييــز بــني اخلطــأ الــدين والنهــى للــتجيل بــاحلق وقبــ

  ".والصواب
قال الطيبي الفطرة تدل عىل نوع من الفطر وهو االبتداء واالخرتاع واملعني هبا ":ثم قال

هنا متكن الناس من اهلدى يف أصل اجلبلة بالتهيء لقبول الدين فلـو تـرك عليهـا اسـتمر عـىل 
ذا الدين حسنه مركوز يف النفوس, وإنام يعدل عنه بآفـة مـن لزومها ومل يفارقها لغريها ألن ه

 اهـ.اآلفات البرشية والتقليد
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واحلاصل أن اإلنسان مفطور عىل التهيؤ لإلسالم بالقوة لكـن ال بـد مـن تعلمـه بالفعـل 
فمن قدر اهللا كونه مـن أهـل الـسعادة قـيض الـل لـه مـن يعلمـه سـبيل اهلـدى, فـصار مهـذبا 

, ومن خذله وأشقاه سبب له مـن يغـري فطرتـه ويثنـي عزمتـه, −لفعلأظنها مهديا با−بالفعل
 اهـ".واهللا سبحانه هو املترصف يف عبيده كيف يشاء, فأهلمها فجورها وتقواها

وهذا الكالم يف غاية التقرير والتحرير, وهو جامع لكل املحاسن التي يمكـن أن يقوهلـا 
 .د متام البيان فجاجةولنكتف به فإن إطالة الكالم بع. إنسان يف هذا الباب

وقد يدعي البعض أن اإلنـسان بأصـل خلقتـه يكـون عاملـا بـبعض املعلومـات, ويـدعي 
املجسمة منهم أنه يكون عاملـا أن اهللا تعـاىل يف الـسامء, أو أنـه عـىل عرشـه جـالس, تعـاىل عـام 

اتكم واهللا أخرجكم من بطون أمه(يفرتون, وهذا كله هراء, وال قيمة له, فإن اهللا تعاىل يقول
ولنا يف هذه اآليـة ). ال تعلمون شيئا وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون

كالم كثري, واستنباط ملحاسن يف أصول الدين عديدة, ولكننا نقترص ههنا عىل أصـول ذلـك 
 . مما يتعلق بموضوعنا ويالئم هذا الكتاب

 : فنقول
ِّيف اآلية الرشيفة نص من اهللا العيل  عىل أن اإلنسان ال يكون عاملا بـأي يشء حـني  العزيزٌّ

ال تعلمــون شــيئا, :خروجـه مــن بطـن أمــه, والـدليل عــىل ذلــك أن نفـى علــم أي يشء فقـال
فال جيوز لواحد بعـد ذلـك أن يقـول إن اهللا تعـاىل قـد . ُّومعلوم أن النكرة يف سياق النفي تعم

 .  معلومات فينا عند والدتنا يف أن الٌّ اآلية نصَّألن. أودع يف نفوسنا بعض املعلومات
وأيضا, فإن اهللا تعاىل يدلنا عىل أن خروجنا يف هذه احلالة عارين عن العلم واملعرفة, هي 
حالة نقص, فعرفنا أن العلم حالة كامل, ولذلك فإنه جل شأنه قد خلق لنا الوسائل التي هبـا 

عىل هذه الوسـائل, ترتبـا يمكننا أن علم, وهي السمع واألبصار واألفئدة, فإن العلم يرتتب 
 . عاديا بحسب خلق اهللا تعاىل لنا وتقديره لوجودنا
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وكان يمكن أن خيلق فينا ابتداء ما يشاء من معارف وعلوم, أو أن خيلق يف بعـض خلقـه 
أو يف مجيعهم بعض املعارف ال عن طريق تلك الوسائل, ولكنه دلنا عىل أن الطريـق املعتـادة 

 . فعرفنا أن ال دليل إال أن يأتينا عن طريقها.  الوسائل العاديةللعلم إنام هي استعامل تلك
 وقد أوجب اهللا تعاىل علينا شكره ألنه أودع فينا مـن الوسـائل التـي تعـود علينـا بـالنعم 

ولـذلك قـال يف . اجلليلة من العلوم واملعارف, والشكر يكون يف مقابل نعمة كـام هـو معلـوم
 عليكم شكري بعباديت كام أمرتكم, وذلـك ألننـي قـد , أي جيب)لعلك تشكرون(هناية اآلية

 . خلقتكم واخلالق له عىل خملوقيه حق العبادة
والسمع الوارد ذكره يف اآلية الكريمة فيه إشارة إىل األخبار الـصادقة, واخلـرب الـصادق 

 ينقسم إىل قسمني
دقة عىل فكل واحد ادعى النبوة وأتى بمعجزة صا. خرب الرسول املؤيد باملعجزة: األول

 . ما يقول, فإن خربه يكون صادقا
 . خرب التواتر, وتفاصيل خرب التواتر مذكورة يف علم أصول الفقه: والثاين

واألبصار املذكورة يف اآلية الكريمة فيها إشارة إىل كـل مـا يمكـن الوصـول بـه إىل علـم 
 . كالتجربة والرؤية وسائر احلواس اخلمس, أو ما يقوم مقامها

. فإهنا بال شك وال ريـب إشـارة إىل العقـول والطـرق العقليـة يف االسـتداللأما األفئدة 
إن طـرق االسـتدالل متعـددة, وكـل : وقد يقول قائل ملاذا ذكرت األفئدة بصيغة اجلمع, قلنا

 . واحد منها يوصلنا إىل علوم معارف فربام يكون اجلمع مبنيا عىل هذا امللحظ
 التي ذكرناها, وهي السمع أي اخلـرب الـصادق, فانحرص بذلك وسائل املعرفة يف الثالثة

فكل حكم مل يأتنا عن طريق . والبرص أي احلواس اخلمس وما يرتكب منها أو معها, والعقل
 . هذه الوسائل فال اعتبار له



 ١٤

. فإن قال قائل, فبامذا ثبت الدين اإلسالمي عندنا حتى قام حجة يف تفاصيله عىل البـرش
و الدين احلق باملعجزات التي قامت دليال عىل نبـوة سـيدنا حممـد إن اإلسالم ثبت أنه ه: قلنا

وأيضا بام اشتمل عليه من أدلة داخلية عىل أنه سـتحيل أن يكـون مـن . عليه الصالة والسالم
وذاك ألنه يشتمل عـىل تعـاليم عاليـة ومعـارف ال . عند البرش, فثبت أنه من عند خالق البرش
 كل يوم مـا زلنـا نكتـشف جانبـا مـن جوانـب إعجـاز يمكن للبرش أن يتوصلوا إليها, ونحن

فثبــت أن . وأدركنــا وجــود القــرآن بــاحلس. وقــد عرفنــا ذلــك كلــه بالعقــل. القــرآن العظــيم
 . الرشيعة قد ثبتت حجيتها عىل البرش مجيعا بأساليب املعرفة التي تم اإلشارة إليها

 
  كتبه 

  الفقري إىل اهللا تعاىل 
  سعيد فودة
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